
 Z Á P I S N I C A 
z  10. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov z  

13. septembra 2019 
________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia:  09:00 h. 
Prítomní poslanci:   Vlasta Kašíková 
  Pavol Čagaľa 
  Mgr. Jozef  Gondek 
    Róbert Vlček 
  Štefan Želiecký   
  Ján Mudrík 
    Ing. Radoslav Zajac 
Ospravedlnení: Veronika Haferová 
    Ján Hruška 
                      
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím Obecné 
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Desiate   zasadnutie OcZ otvorila a viedla 
starostka obce Klokočov Jana Foldinová, ktorá zároveň privítala prítomných.   
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 
Návrhová komisia:  Vlasta Kašíková, Róbert Vlček 
Overovatelia:              Pavol Čagaľa, Mgr. Jozef Gondek 
Zapisovateľka: Mgr. Paula Pápolová 
 
Hlasovanie: 

ZA 7  Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, 
Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

 
Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 147/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
4. Schválenie programu rokovania 
Starostka obce Jana Foldinová  predniesla návrh programu rokovania 10. zasadnutia  OcZ 
Obce Klokočov. Následne do bodu programu rokovania doplnila: 

- Informácie k vydaniu knihy k príležitosti 100.výročia narodenia Pavla Hrtúsa Jurinu 
- Návrh na bezplatnú dodávku tepla na vykurovanie nebytových priestorov prenajatých 

spoločnosti RERTOM spol. s.r.o., zastúpenej MUDr. Rudolfom Michnicom 
- Žiadosť p. Novákovej o opravu prístupovej cesty 

Poslanci sa dohodli na zmene v poradí bodov počas rokovania. 
 



Návrh programu rokovania 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Schválenie programu rokovania 
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
6. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov k 30.06.2019 

- Správa o hospodárení k 30.06.2019 
7. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 – Návrh 
8. Dodatok č. 1 k VZN Obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú  úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Klokočov – schválenie  

9. Novelizácia č. 12/2019 VZN Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
obce Klokočov 

10. Správa z vykonanej kontroly – kontrola vykonaných opatrení na úseku DzN – 
kontrolné zistenia z vykonanej kontroly v r. 2018 

11. Návrh na prenájom nebytových priestorov – kaderníctva v budove Obecného úradu 
Klokočov č. 962 formou priameho prenájmu 

12. Návrh na predĺženie doby nájmu bytu č. 3, Hlavice č. 1083 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa Antonovi Machovi 

13. Sadzobník poplatkov – Prenájom majetku obce – návrh 
14. Správa o nedoplatkoch, elektrická energia, na nájomnom a kúrení k 30.06.2019 
15. Požiarny poriadok obce - schválenie 
16. Rôzne 

a) Informácie p. Františka Čečotku k možnému využitiu budovy bývalých kasární 
vo Vrchpredmieri 

b) Žiadosť o opravu poškodenej prístupovej cesty – obyvatelia obce Klokočov – 
Vrchpredmier 

c) Námietka voči realizácii stavby – p. Nemček O. s manželkou, bytom Klokočov 
d) Žiadosť o zapracovanie do územného plánu a dobudovanie prístupovej cesty – 

p. Nemček O. s manželkou, bytom Klokočov 
e) Žiadosť o zaradenie parciel do územného plánu obce – Spoločenstvo bývalých 

urbarialistov – poz. spol. Turzovka 
f) Žiadosť o zaradenie parciel do územného plánu obce – Spoločenstvo bývalých 

urbarialistov – poz. spol. Turzovka 
g) Žiadosť o prejednanie neschválenej žiadosti – p. Valčuha P., bytom Klokočov 
h) Žiadosť občanov o opravu prístupovej cesty -  p. Papík O., bytom Klokočov 
i) Žiadosť o výstavbu novej cesty – p. Zajac V., bytom Hlavice 
j) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Michalisko Ľ., bytom Klokočov 
k) Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Mudrík P. s manželkou, bytom Hrubý Buk 
l) Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Dubáč  J. s manželkou, bytom Hlavice 
m) Žiadosť – p. Stuchlík M., bytom Kysucké Nové Mesto 
n) Informácie k vydaniu knihy k príležitosti 100.výročia narodenia Pavla Hrtúsa 

Jurinu 
o) Návrh na bezplatnú dodávku tepla na vykurovanie nebytových priestorov 

prenajatých spoločnosti RERTOM spol. s.r.o., zastúpenej MUDr. Rudolfom 
Michnicom 

p) Žiadosť p. Novákovej o opravu prístupovej cesty 



17. Diskusia 
18. Záver 

Hlasovanie: 
ZA 7 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 

Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, 
Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 148/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 16m)  Žiadosť – p. Stuchlík M., bytom Kysucké Nové Mesto 
Vstupnú informáciu k bodu rokovania predniesla Elena Stopková, pracovníčka OÚ. Na OÚ 
bola od p. Stuchlíka podaná žiadosť o odkúpenie podielu ¼ v rodinnom dome, ktoré obec 
nadobudla dedičským konaním po neb. Anne Horčičákovej. Na základe informácii od 
právnika, musí byť vyhotovený znalecký posudok a musia sa potom vyjadriť aj zvyšní 
súrodenci. Na vyjadrenie majú lehotu 2 mesiace.  
p. Stuchlík – chce si nehnuteľnosť vysporiadať a súhlasí s odkúpením majetku obce 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
     Zámer a spôsob prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. c)  zákona č. 138/1991 Z.z. 
     o majetku obce zapísaného na liste vlastníctva č. 13988 v podiele ¼ a to: 

-  rodinný dom č.s. 101 na parcele CKN 2809/2 spolu so všetkým bytovým vybavením 
a zariadením 

-  vedľajšie stavby – maštaľ, dreváreň 
-  studňa 
-  vonkajšie úpravy - vodovodná prípojka, vonkajšie WC,  

     v Obci Klokočov, k.ú. Klokočov nadobudnuté po neb. Anne Horčičákovej 
B/ ukladá 
     Vypracovať znalecký posudok 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7  Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, 
Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 149/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
 
 
 



Bod č. 16c) Žiadosť o zapracovanie do územného plánu a dobudovanie 
prístupovej cesty – p. Nemček O. s manželkou, bytom Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ.  Na 
OÚ bola doručená Žiadosť o zapracovanie do ÚP a dobudovanie prístupovej cesty. Následne 
vysvetlila poslancom OcZ situáciu na kópii z katastrálnej mapy, ktorú obdržali poslanci 
v materiáloch. 
Jana Foldinová /starostka obce/ - ďalej vysvetlila, že v mapke sú vyznačené dve cesty – 
jedna je lesná, z ktorej je prístup zhora ku všetkým nehnuteľnostiam. Druhú cestu navrhuje p. 
Nemček, ktorá by len viedla k jeho domu. Cesta by sa musela vyvlastniť. Treba sa rozhodnúť, 
ktorú alternatívu uprednostníme – či zaradíme do ÚP len jednu vrchnú cestu, alebo obidve, 
s tým že obec musí urobiť geometrické plány ciest, vyvlastniť pozemky a následne vyplatiť 
podielníkov. 
 V diskusii sa k predmetnej žiadosti ďalej vyjadril p. Nemček a ďalší vlastníci 
nehnuteľností, ktorých sa daná situácia týka – p. Valčuha, p. Koiš s manželkou. Následne 
v rámci diskusie sa poslanci OcZ dohodli, že pôjdu po ukončení OcZ priamo do terénu na tvár 
miesta.  
Ing. V. Gajdičiarová /pracovníčka OÚ/ - dodala, že k predmetnej žiadosti je potrebné sa 
vyjadriť čím skôr, nakoľko sa vyjadrenie musí odoslať spracovateľke územného plánu. Do 
15.11.2019 sa musí vyhotoviť návrh aj čistopis, inak poskytnutá dotácia na spracovanie 
doplnku k územnému plánu bude krátená. 
 
Bod č. 8  Dodatok č. 1 k VZN Obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku 
na čiastočnú  úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov – schválenie  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jarmila Krišťáková, 
riaditeľka ZŠ. Z dôvodu obedov zadarmo sa museli upravovať poplatky a zmenili sa finančné 
pásma. Následne poslancov OcZ vysvetlila fungovanie školskej jedálne v súčasnej dobe pri 
zvýšenom počte stravníkov. Za neodhlásený obed sa dotácia neposkytuje a rodič si ju platí 
v plnej výške.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2016 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7  Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, 
Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 150/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
 
 
 



Bod č. 9   Novelizácia č. 12/2019 VZN Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území obce Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jarmila Krišťáková, 
riaditeľka ZŠ. Od septembra je zvýšený počet stravníkov v jedálni a aj škôlka má zvýššený 
počet detí. Do kuchyne museli prijať jednu kuchárku a potrebujú do jedálne ešte jednu 
pomocnú silu. Do konca roka by bola pomocná sila platená z rozpočtu obce a od 01.01.2020 
by sa pomocná sila ďalej  začlenila do rozpočtu. 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Novelizáciu č. 12/2019 VZN Obce 
Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov 
 
Následne dala starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, 
Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 151A/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
B/ Následne riaditeľka ZŠ Klokočov informovala, že v škole je 176 žiakov, 10 tried. ŠKD 
navštevuje 63 detí. 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  informácie riaditeľky ZŠ 
Klokočov o počte žiakov v škole a počtu tried.  
Starostka obce o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

ZA 7 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, 
Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 151B/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 16g) Žiadosť o prejednanie neschválenej žiadosti – p. Valčuha P., 
bytom Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka 
OÚ. Do materiálov bola doručená žiadosť na opätovné prejednanie žiadosti o odkúpenie 
parciel vo vlastníctve obce. Parcely susedia s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Na 
zasadnutí OZ dňa 28.06.2019 nebol schválený zámer odpredaja parciel. 



 Následne v diskusii vystúpil žiadateľ p. Valčuha Peter, ktorý sa vyjadril, že uvedené 
parcely chce odkúpiť, nakoľko sa o ne stará, kosí ich a pozemky susedia s ich pozemkami. Je 
to bažina a nie je to na stavebné účely. 
Róbert Vlček /poslanec obce/ - navrhuje, aby finančné prostriedky z predala parciel, boli 
vedené na samostatnom účte a použité na kúpu pozemku pre obec . 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo 
A/ ruší 
     Uznesenie č. 135/2019 zo dňa 28.06. 2019 
B/  prerokovalo 
     zámer Obce Klokočov previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
     v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších  
     predpisov 
C/ schvaľuje 
     zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 
     č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu CKN č. 9301/1 
     –  trvalý trávny porast o výmere  345 m2, parcelu CKN 9303 - trvalý trávny porast 
     o výmere   774   m2, vedené na LV 1876    v k.ú. Klokočov  Valčuhovi P., bytom 
     , Klokočov   za cenu 0,50 EUR/m2.   
     Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že  parcely vo vlastníctve obce susedia s parcelou vo 
     vlastníctve žiadateľa. 
D/ schvaľuje 

viesť evidenciu financií získaných z odpredaja pozemkov. Tieto financie budú na konci    
roka preúčtované do rezervného fondu. 

 
Hlasovanie: 

ZA 7 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Pavol Čagaľa, 
Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

Prítomnosť/kvórum:  7/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 152/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 6 Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov 
k 30.06.2019 - Správa o hospodárení k 30.06.2019 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, 
pracovníčka OÚ. Informovala poslancov, že ešte nie je preplatená snehová kalamita + 
povodňová kalamita III.stupeň - na budúci rok je potrebné  
dať do rozpočtu rezervu na tieto kalamitné stavy. 
 
Odchod: Pavol Čagaľa 11:55 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  
Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov k 30.06.2019 

- Správa o hospodárení k 30.06.2019 
 
 
 



Hlasovanie: 
ZA 6 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 

Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Ján Mudrík 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 153/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 7 Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 - Návrh 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Ing. Jana Horčičáková, 
pracovníčka OÚ. Prišli finančné prostriedky na projekt kompostéry do domácností a ďalej 
informovala o príjmoch a výdajoch v rozpočtovom opatrení.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 bez 
úprav 
Hlasovanie: 

ZA 6 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 154/2019 zo dňa 13.09.2019 
 

Bod č. 16c)  Námietka voči realizácii stavby – p. O. Nemček a I. Nemčeková, bytom  
Vrchpredmier  
Na OÚ Klokočov bola doručená námietka voči realizácii stavby dňa 08.07.2019 od p. 
Nemčeka O. a manželky.  
 Následne v diskusii vystúpil p. Ondrej Nemček k predmetnému bodu rokovania 
a predniesol námietku voči realizácii stavby, ktorá je v blízkosti jeho rodinného domu. 
Z dôvodu, že námietka voči realizácii stavby je v súčasnosti predmetom súdneho konania,  
poslanci OcZ zobrali námietku na vedomie. 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie     námietku p. Ondreja 
Nemčeka a Ivety Nemčekovej voči realizácii stavby 
Hlasovanie: 

ZA 6 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 155/2019 zo dňa 13.09.2019 



Bod č. 5 Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev 
Poslancom OcZ bola v materiáloch predložená správa o plnení uznesení z posledných 
zastupiteľstiev. Nakoľko poslanci nemali k bodu žiadne otázky, starostka obce dala o návrhu 
uznesenia hlasovať. 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie     Správu o plnení uznesení 
z posledných zastupiteľstiev. 
Hlasovanie: 

ZA 6 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Ing. Radoslav Zajac, Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 1 Pavol Čagaľa 
Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 156/2019 zo dňa 13.09.2019 
´ 
 
Bod č. 6 Správa z vykonanej kontroly – kontrola vykonaných opatrení na 
úseku DzN – kontrolné zistenia z vykonanej kontroly v r. 2018 
K vyjadreniu správcu  dane podala informácie Anna Gulčíková, kontrolórka obce. V závere 
správy z vykonanej kontroly kontrolórka obce žiada štatutára obce, aby prijal opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov na úseku daní, stanovil termín a priebežne kontroloval 
vykonané opatrenie. 
Odchod: Ing. Radoslav Zajac 12:30 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo A/ berie na vedomie     Správu z vykonanej 
kontroly – kontrola vykonaných opatrení na úseku DzN – kontrolné zistenia z vykonanej 
kontroly v r. 2018.  
B/ ukladá vedeniu obce zakúpiť softvér   na spracovanie daní z nehnuteľností a pracovať na 
odstránení nedostatkov. Termín zakúpenia softvéru  do 15. októbra 2019, tak aby bol program 
spustený od 1.01.2020. 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 157/2019 zo dňa 13.09.2019 
´ 
 
 
 
 
 



Bod č. 11 Návrh na prenájom nebytových priestorov – kaderníctva v 
budove Obecného úradu Klokočov č. 962 formou priameho prenájmu 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, pracovníčka 
OÚ. Informovala, že sú voľné priestory kaderníctva.  
Jozef Gondek /poslanec obce/ - navrhuje vypustiť ročný prenájom a nájomca by platil len 
náklady na elektrinu, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz odpadu 
Jana Foldinová /starostka obce/ - pokúsiť sa  
nájomcov inšpirovať tým, že im bude nájom odpustený v oblasti služieb 
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na prenájom nebytových 
priestorov – kaderníctva v budove Obecného úradu     Klokočov č. s. 962 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 158/2019 zo dňa 13.09.2019 
´ 
 
Bod č. 12 Návrh na predĺženie doby nájmu bytu č. 3, Hlavice č. 1083 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa Antonovi Machovi 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, pracovníčka 
OÚ. Nájom je uzatvorený na dobu určitú do 25.10.2019, avšak nájomca si neplní záväzky 
spojené s užívaním bytu riadne a včas. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  predĺženie doby nájmu bytu č. 3 
v dome č.s. 1083, Klokočov, Hlavice A. Machovi, trvale bytom Hlavice, 023 22  Klokočov od 
26.10.2019 
B/ neschvaľuje zámer a spôsob prenájmu majetku obce Klokočov  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov – byt č. 3 o celkovej výmere 25,25 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí 
domu č. s. 1083 stojacom na parcele CKN 6601/2 v k. ú. Klokočov, obec Klokočov, okres 
Čadca, zapísanom na liste vlastníctva č. 14460 , A.  Machovi, trvale bytom Hlavice, 023 22  
Klokočov 
Cena za prenájom bytu: 25,17 Eur / mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetnú nehnuteľnosť obec dočasne nepoužíva na plnenie svojich úloh. Pán Anton Macho 
užíva predmetný byt od 07.03.2018 a nemá vlastné bývanie. 
 
 
 
 
 
 



Hlasovanie: 
ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 

Štefan Želiecký, Ján Mudrík 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 159/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 13 Sadzobník poplatkov – Prenájom majetku obce – návrh 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Elena Stopková, pracovníčka 
OÚ. Návrh sa predkladá z dôvodu aktualizácie, zvýšili sa mzdové náklady. Následne 
informovala  o zmenách v sadzobníku poplatkov.  
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - informovala o zmene v poplatkoch v ZŠ, ŠJ, ŠKD 
Klokočov 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Sadzobník poplatkov – Príloha č. 2 
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov – Prenájom majetku obce 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 160/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 14 Správa o nedoplatkoch na nájomnom, vykurovaní, elelktrickej energií a vode 
k 30.06.2019 
Pracovníčky OÚ informovali poslancov o výške nedoplatkov na nájomnom, vykurovaní, 
elektrickej energii a vode. Elena Stopková, pracovníčka OÚ ďalej informovala, že na 
neplatičov, ktorí už v bytovke nebývajú, sú na nich podané žaloby a čaká sa na exekúciu. 
Tento mesiac by mal odovzdať byt ďalší neplatič. 
Jana Foldinová /starostka obce/ - veľmi dlho trvá, kým sa môže vypratať byt po neplatičoch 
od podania žaloby. V jednom prípade to boli až 4 roky 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o nedoplatkoch na 
nájomnom, vykurovaní, elektrickej energie a vode k 30.06.2019 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 



Prítomnosť/kvórum:  6/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 161/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 15 Požiarny poriadok obce 
Vstupnú informáciu podala Mgr. P. Pápolová, pracovníčka OÚ. Na základe vykonanej 
kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi 
ORHaZZ Čadca, bol prepracovaný Požiarny poriadok obce a doplnený o poplachový plán 
okresu Čadca. Zároveň boli aktualizované čísla ohlasovní požiaru. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Požiarny poriadok obce.  
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 162/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 16a/ Informácie p. F. Čečotku k možnému využitiu budovy bývalých 
kasární vo Vrchpredmieri 
Z dôvodu, že sa na zasadnutie OcZ p. František Čečotka nedostavil, bod programu nebol 
prerokovaný.  
 
Bod č. 16b/ Žiadosť o opravu poškodenej cesty – obyvatelia obce Klokočov 
– Vrchpredmier 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ. Na 
OÚ bola doručená žiadosť od obyvateľov obce Klokočov – Vrchpredmier, p. Chrastinová A., 
p. V. Čuboňa o opravu poškodenej prístupovej cesty. V prílohe poslanci obdržali kópiu 
snímku z katastrálnej mapy s vyznačenou cestou. Uvedená parcela je vedená ako miestna 
komunikácia v užívaní obce. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť o opravu poškodenej 
prístupovej cesty obyvateľom obce Klokočov –  Vrchpredmier , rodinné domy č. 978 a 304. 
Realizácia bude vykonaná v roku 2020.  
Hlasovanie: 

ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 163/2019 zo dňa 13.09.2019 



Bod č. 16e/ Žiadosť bývalých urbarialistov, poz.spoločenstvo, Turzovka – 
Žiadosť o zaradenie parciel do územného plánu obce 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ. Na 
OÚ bola doručená žiadosť od Spoločenstva bývalých urbarialistov o zaradenie parciel do 
intravilánu obce , na ktorých bude možné realizovať športovo – rekreačnú činnosť. Jedná sa 
o lesné pozemky, ktoré majú veľkú výmeru. Zaradenie parciel EKN do intravilánu obce 
nerieši ani územný plán ani dodatok k územnému plánu. Územný plán nerozširuje intravilán 
obce. Je to aj otázka finančných prostriedkov. Do územného plánu sa museli dať zapracovať 
všetky stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie. Zároveň na stránku obce bol daný 
oznam, prostredníctvom ktorého sa mohli podať žiadosti s návrhmi od občanov alebo 
podnikateľov. 
Podnikateľské subjekty,  by mali  navrhnúť aj určitú spoluúčasť na zapracovanie do ÚP obce.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Žiadosť o zaradenie parciel   EKN 
28473 a 28478 do plôch,  na ktorých  bude možno  realizovať športovo-rekreačnú činnosť, 
z dôvodu, že sa jedná o lesné pozemky nachádzajúce sa v extraviláne obce.  V zmysle zákona 
č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení  neskorších predpisov §5 ods. 1 môže dôjsť k vyňatiu alebo 
obmedzeniu využívania  lesných pozemkov len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, 
najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak a  z dôvodu 
nízkej  výšky poskytnutej dotácie 

 
Hlasovanie: 

ZA 4 Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Štefan 
Želiecký,  Ján Mudrík 

PROTI 1 Róber Vlček 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 164/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 16f/ Žiadosť bývalých urbarialistov, poz.spoločenstvo, Turzovka – 
Žiadosť o zaradenie parciel do územného plánu obce 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ. Na 
OÚ bola doručená žiadosť od Spoločenstva bývalých urbarialistov o zaradenie parciel do 
intravilánu obce , na ktorých bude možné realizovať športovo – rekreačnú činnosť. Územný 
plán nerozširuje intravilán obce. Jedná sa o lesný pozemok nachádzajúci sa v CHKO Kysuce.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Žiadosť o zaradenie parcely   EKN 
26379  do plôch,  na ktorých  bude možno realizovať športovo-rekreačnú činnosť, z dôvodu, 
že sa jedná o lesný pozemok nachádzajúci sa v extraviláne obce a v CHKO Kysuce. V zmysle 
zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov §5 ods. 1 môže dôjsť k vyňatiu 
alebo obmedzeniu využívania lesných pozemkov len v nevyhnutných a odôvodnených 
prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského  a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak  
a  z dôvodu nízkej  výšky poskytnutej dotácie. 
 
 
 



Hlasovanie: 
ZA 4 Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, Štefan 

Želiecký,  Ján Mudrík 
PROTI 1 Róber Vlček 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 165/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 16h/ Žiadosť občanov o opravu prístupovej cesty -  p. Papík O., bytom 
Klokočov - Hlavice 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ.  Na 
OÚ bola doručená žiadosť o opravu prístupovej cesty. Parcela je vedená ako miestna 
komunikácia v užívaní obce, LV nezaložený. 
Jana Foldinová /starostka obce/ - je tam makadám, ktorý sa  zmýva. Potrebné je osadiť  
priepusty. Žiadosť je potrebné zaradiť do poradovníka a realizácia až r. 2020. V tomto roku sa 
po finančnej aj realizačnej stránke nepodarí cestu opraviť. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Žiadosť o opravu prístupovej cesty 
v časti obce Hlavice u Papíkov 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 166/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 16i/ Žiadosť o výstavbu novej cesty – p. Zajac V., bytom Hlavice  
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Jana Foldinová, starostka obce. Cesta bola 
v zlom stave a ešte minulý rok sa tam naviezlo veľké auto kameňa. Ako je uvedené v žiadosti, 
p. Zajac žiada o výstavbu novej cesty asfaltom, ale nie sú na to finančné prostriedky. Cesta 
bude vyspravená lopušným kameňom, ale až na budúci rok 2020.Tento rok  sa príslušnú cestu 
už nepodarí opraviť. Opravujeme cesty, ktoré sú v poradovníku r.2018 – 2019. 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Žiadosť o opravu cesty – p. Zajac, 
bytom Hlavice. Realizácia opravy cesty bude   v roku  2020. Oprava nebude realizovaná 
asfaltom ani betónom, ale vyspravením výtlkov 
 
 
 
 
 
 
 



 Hlasovanie: 
ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 

Štefan Želiecký, Ján Mudrík 
PROTI 0 - 

ZDRŽAL SA 
HLASOVANIA 

0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 167/2019 zo dňa 13.09.2019 
   
Bod č. 16j/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Michalisko  Ľ., 
bytom Klokočov 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ. p. 
Michalisko žiada o odkúpenie obecných pozemkov. Parcely sa nachádzajú v extraviláne obce 
a v územnom pláne obce sú uvedené pozemky ako poľnohospodárska pôda – nie sú určené na 
výstavbu. Ak sa schváli zámer priameho predaja, je potrebné vyhotoviť znalecký posudok 
Vlasta Kašíková /poslankyňa obce/ - nesúhlasí s predajom obecných pozemkov vo väčšej 
výmere. Iné je, keď sa jedná o pár metrov, ktoré majú obyvatelia už v záhradách. 
 V diskusii sa viacerí poslanci zhodli, žeby obec nemala rozpredávať pozemky. 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje       zámer priameho predaja  parcely  
CKN 950  - orná pôda  o výmere 1145 m2 a   CKN 952 -  orná pôda o výmere 1097 m2 v k.ú. 
Klokočov, vedené na LV 1876   
Hlasovanie: 

ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 168/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 16k/ Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Mudrík P. s manželkou, bytom Hrubý 
Buk 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ. 
Žiadajú o odkúpenie parcely – orná pôda o výmere 28m2. Parcela susedí s pozemkov vo 
vlastníctve žiadateľov. Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že parcela vo vlastníctve obce 
susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľov, na ktorej je umiestnený ich rodinný dom, parcelu 
užívajú 30 rokov a majú ju oplotenú.  
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo prerokovalo   zámer Obce Klokočov previesť 
nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
B/ schvaľuje 
zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu    CKN 8410/2- 
orná pôda o vým. 28 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom č. 135/2019 z parcely EKN 
33456/1 vedenej na LV č. 15838 vo vlastníctve Obce Klokočov za cenu 0,50EUR/m2 p.        



     P. Mudríkovi a manž. Mudríkovej A., bytom  Hrubý Buk č, 023 52 Olešná.  
     Geometrický plán č. 135/2019 vyhotovil Ing. Bohuš Krištiak, Horná 2167/77, Čadca 
     a úradne bol overený Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor,  Ing. Jozefom Polkom 
     dňa 16.7. 2019 pod č. 817/2019.        
     Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že  parcela vo vlastníctve obce susedí s parcelou vo 
     vlastníctve žiadateľov, na ktorej je umiestnený ich rodinný dom, parcelu užívajú 30 rokov  
     a majú ju aj oplotenú. 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký, Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 169/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 16l/ Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Dubáč  J. s manželkou, bytom Hlavice 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu podala Ing. V. Gajdičiarová, pracovníčka OÚ. 
Žiadajú o odkúpenie parcely – zastavaná plocha o výmere 95m2. Parcela susedí s pozemkov 
vo vlastníctve žiadateľov. Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že parcela vo vlastníctve obce 
susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľov, parcelu užívajú 25 rokov a majú ju oplotenú 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer Obce Klokočov previesť 
nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
B/ schvaľuje 
     zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 
     č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov parcelu    EKN 31156/17- 
     zastavaná plocha a nádvorie o vým. 95 m2, vedená na LV č. 15838 vo vlastníctve Obce  
     Klokočov za cenu 0,50 EUR/m2 p. J. Dubáčovi a manž. Dubáčovej Š., bytom       
     Hlavice, Klokočov. 
     Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že  parcela vo vlastníctve obce susedí s parcelou vo 
     vlastníctve žiadateľov, parcelu užívajú 25 rokov a majú ju oplotenú. 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký,  Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 170/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
 
Bod č. 16m/ Informácie k vydaniu knihy k príležitosti 100.výročia narodenia Pavla 
Hrtúsa Jurinu  



Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Bola oslovená p. Holeštiakom, ktorý je autorom knihy „Zlatá kysucká kniha“ a je vydaná pri 
príležitosti 100.výročia narodenia Pavla Hrtúsa Jurinu, rodáka z Klokočova. Zároveň p. Pavol 
Holeštiak žiada aj o finančnú podporu na  tlač tejto knihy o našom rodákovi. 
 V diskusii sa poslanci OcZ dohodli na finančnej podpore vo výške 300 eur. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 300 € na 
vydanie Zlatej kysuckej knihy pri príležitosti 100. výročia narodenia Pavla Hrtúsa Jurinu.  
     
Hlasovanie: 

ZA 4 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Štefan Želiecký, Ján 
Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
1 Mgr. Jozef Gondek, 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 171/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
Bod č. 16o/ Návrh na bezplatnú dodávku tepla na vykurovanie nebytových priestorov 
prenajatých spoločnosti RERTOM spol. s.r.o., zastúpenej MUDr. Rudolfom Michnicom 
Vstupnú informáciu k predmetnému bodu rokovania podala Jana Foldinová, starostka obce. 
Starostka obce oslovila poslancov, aby zvážili schváliť bezplatné vykurovanie v ambulancii p. 
MUDr. Michnicu. Po konzultácii s p. doktorom dospela k názoru vyhovieť požiadavke p. 
doktora o bezplatné vykurovanie v daných priestoroch z dôvodu nerentabilnosti dochádzania 
a platenia poplatkov za kúrenie. MUDr. Michnica by mal priestory oslobodené od nájmu 
a vykurovania. Pri splnení požiadavky očakávame, že p. MUDr. Michnica bude dodržiavať 
stanovený čas ordinácie a bud dochádzať do Klokočova za pacientmi ako sľúbil, keď prebral 
obvod. 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na bezplatnú dodávku tepla 
na vykurovanie nebytových priestorov, ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. 2018001 uzavretej medzi obcou Klokočov a spoločnosťou RERTOM spol. s r.o., 
so sídlom Predmier 307, 023 54  Turzovka zastúpenej MUDr. Rudolfom Michnicom  
schvaľuje bezplatnú dodávku tepla na vykurovanie nebytových priestorov, ktoré sú 
predmetom Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2018001 uzavretej medzi obcou 
Klokočov a spoločnosťou RERTOM spol. s r.o., so sídlom Predmier 307, 023 54  Turzovka 
s účinnosťou od novej vykurovacej sezóny 2019/2020 
Hlasovanie: 

ZA 4 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký,   

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
1 Ján Mudrík 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 172/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
 



Bod č. 16p/ Žiadosť p. Novákovej o opravu prístupovej cesty 
Vlastníčka žiada o opravu prístupovej cesty k nehnuteľnosti na Javorovej.  
 
Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť o opravu cesty p. Novákovej, 
s tým že si zabezpečí na opravu cesty materiál  a obec poskytne techniku. Realizácia opravy 
cesty bude v roku 2020. 
 
Hlasovanie: 

ZA 5 Róber Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek, 
Štefan Želiecký,  Ján Mudrík 

PROTI 0 - 
ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 
0 - 

NEPRÍTOMNÝ 2 Pavol Čagaľa, Ing. Radoslav Zajac 
Prítomnosť/kvórum:  5/4      
Hlasovaním bolo prijaté nasledovne: 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 173/2019 zo dňa 13.09.2019 
 
 
DISKUSIA 
Jana Foldinová /starostka obce/  - informuje obecné zastupiteľstvo, že na základe rozhovoru 
s novým nájomcom  potravín v Klokočove, budú potraviny otvorené od 1.10.2019. Dlho 
čakali na výmenu okien; 

- ďalej informovala, že OÚ získal 1000 eur z VÚC Žilina na projekt ku kostolu 
„Revitalizácia verejného priestranstva s vybudovaním vodo záchytného prvku“, s tým, že 
obec by musela ďalších cca 5000 eur dať zo svojho rozpočtu, aby sa projekt mohol 
realizovať. Okolo kostola sú staré betóny, ktoré by sa museli odstrániť. Pán farár má obavy 
bez odporúčania statika betóny odstrániť. Dohodli sa preto, že sa zavolá statik, aby posúdil 
a vyjadril sa k odstráneniu betónov z hľadiska statiky. Na budúci rok sa môžeme zapojiť do 
ďalšieho projektu podobného charakteru a komplexne odvodniť okolie kostola. Poskytnutá 
dotácia 1000 € bola vrátená na VÚC, z dôvodu časovej neschopnosti projekt realizovať do 
30. septembra 2019. 

Mgr. Jozef Gondek /poslenec OÚ/ - navrhuje zápisy zo zasadnutí komisií zverejňovať na 
internetovej stráne obce 
p. Holčík /občan/ - podal podnet na spevnenie potoka pozdĺž cintorína v Klokočove 
Jana Foldinová /starostka obce/ - osloví sa Správa povodia Váhu a urbár, ako vlastník 
pozemku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Z Á V E R 
 
 

Starostka obce  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie  ukončila. 
V Klokočove  13. septembra 2019. 
Koniec 14:30  h. 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Jozef Gondek.................................................................................................. 
 
Pavol Čagaľa ............................................................................................................... 
 
 
Zapisovateľka: 
Mgr. Paula Pápolová..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jana Foldinová 
             starostka obce 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohu Zápisnice z 10. zasadnutia OcZ tvoria uznesenia a zvukový záznam. 
 
 
 
 
Príloha 


